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Prajeme vám príjemné, krásne, šťastné a veselé 

Vianoce. 

 

Nech sa vám splnia všetky najtajnejšie sny. 

 

Nech rozdávate všade len lásku, radosť a úsmev.  

 

Nech betlehemské svetlo ožiari vaše srdce. 
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Vločka 

Padá tíško vločka jagavá. 

Vôkol teba jedna za druhou na perinu sadá. 

Ako vedia, kde presne patria ? 

...nik nevie, je to záhada. 

 

Terapia, liečba duše, zázrak,  

čo vyženie blížiacej sa búrky náznak. 

Kam patria? Každá jedna vie. 

Žiaľ, človeka naučiť to nevie. 

 

On toľko v živote prekážok zdolá. 

A pokušeniu zla len ťažko odolá.  

Byť tak vločkou, bez starostí spúšťať sa, 

sadnúť na vankúš, smiať sa....  

 

Zažiť ten pocit, keď vieš, že práve tam tvoje miesto je,  

miesto, odkiaľ nik iný ťa nevyženie. 

 
                                        p. asistentka Mgr. Editka Bašková 
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Prečo máme na Vianoce 

ozdobený stromček? 
 

 

Kedysi dávno si v čase Vianoc naši predkovia ozdobovali príbytky iba 

zelenými halúzkami. Na lavici v rohu bol uložený zväzok obilia, aby aj budúci rok 

bolo dostatok jedla. Rozsypaná slama po podlahe zasa symbolizovala, že príde 

nová úroda. 

Vianočný stromček sa spomína v kronike nemeckého mesta Brémy už 

v roku 1570. Stromček zdobili slamenými alebo papierovými ozdobami. Neskôr 

pribudli hviezdičky, anjelici z priadze a kolieska medovníkov alebo červené 

jabĺčka a orechy. 

V roku 1889 si dal Francúz Pierre Dupont patentovať výrobu fúkanej gule 

z jemného skla. Začiatkom 20. storočia sa objavili prvé jemné sklenené 

srdiečka, hviezdičky, snehové vločky či anjeli. Namiesto debničiek s pieskom, 

v ktorých stáli stromčeky kedysi, tie dnešné pevné držia v stojanoch. 
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Viete, čo je betlehemské svetlo?      

 
 

V izraelskom meste Betleheme, v katedrále postavenej nad miestom, kde 

sa pred 2 000 rokmi narodil Ježiš Kristus, sú jasličky, pri ktorých horia dňom 

i nocou sviece.  

Pred viac ako 30 rokmi sa pracovníci rakúskej televízie v Linzi dohovorili 

s opatrovateľmi telesne postihnutých detí, ale i s miestnymi skautmi na akcii, 

ktorú nazvali Betlehemské svetlo. V podstate išlo o rozhodnutie podľa ktorého 

každý rok pred Vianocami vycestuje do Betleheme vybrané telesne postihnuté 

dieťa, ktoré v Katedrále narodenie Ježiša odpáli od tamojších sviec svetielko, 

ktoré potom dopraví lietadlom do Rakúska. Tam ho prevezmú miestni skauti 

a poroznášajú ho všetkými dopravnými prostriedkami po celej krajine. 

V každej obci, mestečku či meste ho zanesú do kostolov, nemocníc, 

sirotincov, domovov dôchodcov a pod., ale i do vlastných domácností. Do tejto 

akcie sa zapojili aj slovenskí skauti a skautky, a tak aj na Slovensku máme 

betlehemské svetlo . 

Bratislavskí skauti v dohovorený deň pred Vianocami cestujú do Viedne 

a prinášajú ho do nášho hlavného mesta. Z Bratislavy ho potom rýchlikom vezú 

cez Žilinu do Košíc a na druhý deň opačne, z Košíc cez Zvolen späť do Bratislavy. 

Na jednotlivé rýchlikové stanice po uvedených trasách prichádzajú skauti, 

ale i civili zo širokého okolia, svetielko si slávnostne odpaľujú a potom roznášajú 

do všetkých kútov našej krajiny a odovzdávajú ho do kostolov, kláštorov, 

nemocníc, domovov dôchodcov. 

                                                                          Natália Lišková   8.A 
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                              Z vašej  tvorby 

Vianoce                                                                              Kapor 

Čo rozžiari náš skromný domček?                    Otec kúpil kapra, 
Voňavý a vianočný stromček.                                                      Už sa naňho všetci tešia.  

S ním radosti si plníme,                                                                Vo vani pláva sem a tam. 

na darčeky sa tešíme.                                                                  V obývačke nám zelená jedlička vonia, 

Len či niečo dostaneme?                                                             na nej sviečky trónia. 

Po sebe neupraceme                                                                   Pod ním už na nás čaká malý Ježiško. 

aj rodičov vytočíme!                                                                    Na nás sa z jaslí usmieva ako slniečko.  

Zlú známku k tomu pripojíme.                                                                                        A. Krcho , 6.A 

Ale veď ich milujeme, 

výnimočne poslúchneme                                                                        Vianočný čas 

a Ježiška poprosíme.                                                                          Prišiel vianočný čas.    

                     B. Miškárová, 6.A                                                                    Stretli sme sa všetci zas. 

                                                                                                                     Babka číta rozprávky, 

        Šťastné a veselé                                                                       dedko kúpil prskavky.                                            

 Prišiel čas vianočný, srdcia žiaria v nás.                                                        Deti stromček zdobia,                                          

Posledná svieca rozhára sa, obloha                                                      a pritom sa bavia,    

K noci stmavla, za oknami mráz.                                                                      Mama  pečie medovníčky, 

Zvonček zvoní dedinou, vločky letia oblohou                                                nech máme sladké sníčky. 

                                                                                                                           Ocko nám tu veselo kúri, 

Vianoce sú, keď sme spolu,                                                                      veď máme dreva za tri fúry! 

keď všetci sadneme si k sviatočnému stolu.                                    Prišiel vianočný čas, 

Pod stromčekom veľa darčekov už je,                                            stretli sme sa všetci opäť zas. 

no moja rodina ten najkrajší len je.                                                  Keby sme tu neboli, 

A kým požehnanie všetkým dám,                                                        Vianoce by tu neboli! 

Šťastné a veselé prajem zo srdca vám.                                                                         J. Václavík, 5.A 

                B. Janíčková, 8.A  
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Vianočná báseň                                             Ligotavé Vianoce 

Vonku občas sneží,                                                           Keď sa všetko ligoce, 

Keď Mikuláš k deťom beží.                                              prichádzajú k nám Vianoce. 

Adventnú sviecu zapálime,                                             Ohník v krbe tíško praská, 

vianočné perníky napečieme.                                        všade vôkol býva láska. 

 

Už prichádza vianočná nálada,                                        V izbe počuť koledu, 

maškrty, darčeky, to je paráda!                                      deti sa už tešia dopredu.                                     

Deti sa vonku guľujú,                                                          

ľudia si pekné sviatky želajú.                                           Kedy sa rozsvieti stromček? 

                                                                                              Kedy už zazvoní zvonček? 

Na Štedrý večer pri stole večeriame,                             Aby sme našli svoj darček? 

o pol noci v kostole koledy spievame. 

Po Vianociach Nový rok ide,                                            Rodičia sa radujú, 

dúfame, že nám do domu šťastie príde.                       keď im deti koledu spievajú. 

                                                 M. Buzalka, 6.A                                                      M. Šulíková, 6.A 

                        Vianoce 

               Vianoce už prišli,                   Po veľkých našich guľovačkách,         

              všetci sme sa zišli.                  sedíme my na stoličkách. 

              Mama varí dobroty,                Pri vianočnej večeri 

             oh! Ale je roboty!                    koledy si spievame.     

 

            Tato nesie stromček                Ku stromčeku ideme.  

            pred náš pekný domček.         Čo tam ale vidíme? 

           Ja vykuknem von,                      Darčekov je plno,     

           je tam biely dvor.                      radosti a šťastia mnoho.   

           Guľovať sa, to je nápad!                                

                                                                                   E. Václavíková, 6.A 
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  Vianočná pohoda                                         Vianočný dar 

Sniežik  nám už padá,                                                    Nepocítiť bolesť ani žiaľ. 

Zima ho má rada.                                                  Vonku sa zotmelo, sniežik poletuje. 

Perinbaba naša milá,                                            Pri stromčeku dievčatko malé sa raduje. 

sype perie vyše kila.                                                 Oči jej žiaria ako hviezdičky na nebi, 

                                                                                v očakávaní radostnej zvesti, že sa  

V kuchyni nám rozvoniava                                                Ježiško narodí. 

perník, vianočka a káva.      

       V izbe zdobíme živú jedličku,                                              Zvonček zazvoní a mamička 

            v záhradke  voňavú borovičku.                                               volá ku sviatočnému stolu. 

                                                                                                         Ten pocit lásky a nádeje spojí 

      U nás doma prevláda vianočná nálada,                                            v tú chvíľu rodinu spolu. 

    do krbu každý z nás polienko prikladá.                       

                                                                                             Modlitba sa ozýva do veľkých diaľok        

                Už nastal vianočný čas,                                              v tichosti tejto prekrásnej noci. 

v ten deň, kedy sa narodil Ježiš Kristus, Mesiáš.                Spev kolied opäť raz spojí  nás v celok. 

                                                                                                     Ježiš – to dieťatko .  

                                                                                V našom počiatku i konci. 

           Mudrci od východu, dali sa do pochodu.                                  

  Šťastnú hviezdu zbadali, tak sa za ňou vybrali.     

             Tá ich doviedla k maštali,                                          Tá hviezda na nebi čo žiari tak jasne, 

           tam oni zložili svoje drahé dary                                   je nádejou v budúcnosť, že v našom 

          a malého Ježiška na svet privítali.                                     živote je zas niečo krásne. 

         

A my ,malí vinšovníci ,ideme tiež za ním.                      Ježiško sa narodil –  ten najväčší dar.  

Privítame Jezuliatko uložené v maštali.                      Každý, kto verí  v jeho narodenie, 

                                    O. Plevák, 8.A                                              dostane Dar. 

                                                                                                           Spoločná tvorba 9.A 
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Čaro Vianoc                                                           Tajomný čas 

Na námestí ľudí veľa,                                                             Stromček zdobiť, 

sviečky tie tam robila diela.                                                     kapra chystať. 

Každý si ju v dlani zviera,                                               V očkách už žiari iskra. 

čary párov tam sa tvoria.                                                  Prišiel ten tajomný čas. 

A tie detské milé očká,                                                     Čas  Vianoc je tu zas. 

pozerajú do oblôčka.                                                                        K. Madala, 5.A 

Chvejme sa radosťou, smiechom a láskou, 

a nemajme ruky zviazané páskou.                                            Hurá, už sú Vianoce 

Veď sú tu Vianoce, čas lásky.                                                Hurá, už sú Vianoce, 

Dajme, že si dolu tie pyšné masky.                                         Tešia sa aj slonice. 

Vtom sa na stromčeku svetlá zasvietia,                                Tešíme sa všetci, ale najmä deti. 

nech milí ľudia darujú si objatia.                                          .  

Na všetko zlé však zabudneš,                                                 Vianoce sú predo dvermi,  

Keď sa aspoň trošku usmeješ.                                                    Tešíme sa na ne veľmi. 

                                                                                                Je to veľmi pekný sviatok 

                                                                                                  a možno vyjde na piatok. 

                                                                                                        A zasneží k tomu, anjel vojde do domu.  

A je tu deň zábavy,                                                            Čert sa k nemu pridá, Ježiško nám kýva.   

na tento deň len  chlapci čakali.,                                   Pozrime sa na stromček, pri ňom leží košíček. 

ako baby dobre zguľovať,                                              V košíčku sú sladkosti, čo sú dobré  na kosti. 

a aj tak sa pod čiapkami na nich usmievať.          Stromček svieti krásne, jasne, je to celé ako vo sne. 

              A je tu sánkovačka v plnom prúde,                                              Stromček krásne veselo,                                                                                                 

čakali, čo z toho bude.                                                                  Čo to žiari spod neho? 

Rukavice, čižmy a mokré čiapky,                                                  Pod stromčekom máme darček, 

doma nám mama dá hubovej polievky.                                         Je tam veľa hračiek. 

Nech sa nám srdce láskou naplní,                                              to je krása, to je jas, 

a to čo si želáme, nech sa nám splní                                               Vianoce sú tu už zas. 
                  N. Satinová,7.A                                             V. Bilíková, 5.A                                                               
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                                 Vianočná osemsmerovka 

H V I E Z D A S D 

K S A R Y S Z Z G 
O N T Č K V Á I U 

L E M R Č Á V M Ľ 
E H R L O H E A O 

D V Á A L M J S V 
A L Z D V E Č N A 

V I A N O C E E Č 

K A P O R K M H K 
I K O R Ý V O N A 

 

 

GUĽOVAČKA, HVIEZDA, KOLEDA, KAPOR, ĽAD, MRÁZ,   NOVÝ 

ROK, SNEH, SNEHULIAK, STROMČEK, VIANOCE, VLOČKY, ZÁVEJ, ZIMA 

 

 

Na Vianoce pod stromčekom 

 

                     -     -- -- -- -- -- -- -- –-                                                     

                                                   

 


